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VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA CÁC TỘC NGƯỜI VÙNG CAO 

ĐỔI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA VIỆT NAM HIỆN NAY 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ KIM BÌNH         

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 19/4/1961                                         

4. Nơi sinh: Phú Thọ 

5.Quyết dịnh công nhận nghiên cứu sinh số: 3503/QĐ - ĐT, ngày 15 /11/ 2011 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:   Không 

7. Tên đề tài luận án: “Vai trò của văn hóa các tộc người vùng cao đổi với việc bảo đảm an ninh biên 

giới quốc gia Việt Nam hiện nay” 

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

9. Mã số: 62 22 80 05 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thái Việt 

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án: 

Trình bày một cách hệ thống về sự tương tác giữa "văn hóa đồng bằng/ lúa nước" và "văn hóa vùng 

cao/ nương rẫy" đã ảnh hưởng như thế nào đến tính toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia trong lịch sử. Từ 

đó, luận chứng về mối quan hệ mang tính quy luật giữa văn hóa tộc người vùng cao với an ninh biên 

giới quốc gia Việt Nam. 

Góp phần làm rõ các khái niệm: "dân tộc", "tộc người", "tộc người vùng cao", "văn hóa tộc người vùng 

cao" và "an ninh biên giới quốc gia"; phân tích làm rõ những nhân tố cơ bản của văn hóa tộc người 

vùng cao ảnh hưởng đến an ninh biên giới quốc gia, mà cụ thể là: văn hóa du cư, văn hóa du canh, 

văn hóa phát tán và phi tập trung nhân khẩu, tính chất "phi nhà nước" của các cộng đồng vùng cao 

trong lịch sử.  

Phân tích vai trò của các nhân tố văn hóa tộc người vùng cao đã dự phần vào định hình, bảo đảm an 

ninh biên giới quốc gia, trên ba phương diện cơ bản là Chính trị - Pháp lý; Kinh tế - Xã hội; Tư tưởng - 

Văn hóa. 
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Tầm quan trọng của văn hóa tộc người vùng cao đối với việc bảo đảm an ninh biên giới quốc gia Việt 

nam hiện nay đã được làm rõ cả trên phương diện lý luận (những quan điểm, đường lối, chính sách 

của Đảng và Nhà nước) và phương diện thực tiễn, thông qua nghiên cứu những tác động của văn 

hóa tộc người vùng cao đến an ninh biên giới tại hai khu vực văn hóa tộc người vùng cao điển hình là 

Tây Nguyên và Tây Bắc. 

Xây dựng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy các yếu tố văn hóa tộc người vùng cao cho 

công tác bảo đảm an ninh biên giới trên đất liền của Việt Nam hiện nay. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Các kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tham khảo đối với hoạt động hoạch định chính sách dân 

tộc và chính sách an ninh biên giới trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa đương đại. 

Đặc biệt, những giải pháp của luận án mang tính khả thi và có tác dụng hỗ trợ cho chiến lược bảo 

đảm an ninh dọc tuyến biên giới đất liền của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc 

tế. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Văn hóa tộc người vùng cao không chỉ có vai trò quan trọng đối với việc bảo đảm an ninh biên giới 

quốc gia hiện nay, mà nó còn có vai trò rất quan trọng trong đảm bảo đoàn kết dân tộc, trong đấu 

tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đố của các thế lực phản động.  

Đồng thời, những nhân tố của văn hóa tộc người vùng cao Đông Nam Á còn  là một trong những cơ 

sở quan trọng cho quá trình xây dựng cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN – 2015.  

Đó chính là những hướng nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện để mở rộng ý nghĩa thực tiễn của 

luận án này. 

14. Các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài luận án 

-  Lê Kim Bình (2000), Một số vấn đề quản lý nhà nước về đấu tranh chống buôn lậu, Đề tài khoa học cấp cơ 

sở, Học Viện Cảnh sát nhân dân. 

- Lê Kim Bình (2008), Hỏi và đáp về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Sách tham khảo, 

Học viện Cảnh sát nhân dân. 

- Lê Kim Bình - Trần Việt Hà (2009), "Quán triệt nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh đối với 

thanh niên trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Công an nhân dân (số 3), tr. 21-23. 

- Lê Kim Bình (2012), Giáo trình Tôn giáo học, Học viện Cảnh sát nhân dân, Chương: I, II, III, IV, tr. 9-

137. 
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- Lê Kim Bình (2012), “Những thách thức trên lộ trình xây dựng cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN 

2015”, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bối cảnh thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối 

với Việt Nam”, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Chương trình KX04/11-15, Đề tài cấp nhà nước KX04-20/11-15, tr. 320-329. 

- Lê Kim Bình (2013), “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số ở Việt nam hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng 

giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 21-25. 

- Lê Kim Bình (2013), "Những thách thức về an ninh văn hóa trong quá trình xây dựng cộng đồng văn 

hóa - xã hội ASEAN - 2015", Tạp chí Khoa học & Giáo dục An ninh (số 2), tr. 58-61. 

- Lê Kim Bình (2013), "Văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện đại hóa xã hội và toàn cấu hóa", Tạp chí 

Giáo dục lý luận (số 200), tr. 62-65.  

- Lê Kim Bình (2013), "Vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với việc bảo 

đảm an ninh biên giới quốc gia Việt Nam hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận (số 201), tr. 52 - 55. 

- Lê Kim Bình (2013), “Về mối quan hệ giữa văn hóa tộc người vùng cao với an ninh biên giới quốc 

gia ở Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông (số tháng 8), tr. 29-34. 

 

 


